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ATA DA TRICENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO 1 

EXECUTIVO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 2 

– UENF 3 

 4 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e onze, foi realizada na sala de reuniões da 5 

Reitoria, às 14 horas, a tricentésima sexagésima reunião ordinária do Colegiado Executivo da 6 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, com as presenças dos 7 

seguintes Conselheiros: Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho – Reitor, que presidiu a 8 

reunião; Prof. Antonio Abel Gonzalez Carrasquilla – Vice-Reitor; Profª Rita da Trindade Nobre 9 

Soares – Pró-Reitora de Graduação em exercício; Prof. Antonio Teixeira do Amaral Junior – 10 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; Prof. Geraldo Gravina – Pró-Reitor de Extensão e 11 

Assuntos Comunitários em exercício; Prof. Arnoldo Rocha Façanha – Diretor do CBB; Prof. 12 

Alexandre Moura Stumbo – Diretor do CCT; Prof. Hernán Maldonado Vasquez – Diretor do 13 

CCTA; Prof. Marco Antonio Martins – Diretor Geral Administrativo. Compareceram como 14 

convidados: Sr. Antonio Constantino de Campos – Chefe de Gabinete; Prof. André Lacerda 15 

de Abreu Oliveira – Chefe do Hospital Veterinário; Sr. Carlos André Pereira Baptista – 16 

Secretário ad hoc. Tratou-se da seguinte pauta: 1- Assinatura do Termo de Posse dos 17 

Professores Titulares e Associados recém admitidos por concurso público; 2- Aprovação da 18 

ata 359; 3- Informes; 4- Solicitação de Colégio Estadual à UENF de doação de cadeiras; 5- 19 

Renovação de Certificado de Licenciamento de produtos controlados junto à Polícia Federal; 20 

6- Assuntos Diversos. O Reitor iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Informou 21 

que a Profª Teresa não poderá comparecer por motivos de saúde. Passando ao item 1 da 22 

pauta, foi realizada cerimônia de assinatura do Termo de Posse dos seguintes professores: 23 

Gerson Tavares do Carmo (Professor Associado - LEEL/CCH); Leandro Garcia Pinho 24 

(Professor Associado - LEEL/CCH); Vitor de Moraes Peixoto (Professor Associado - 25 

LESCE/CCH); Carlos Eduardo Batista de Souza (Professor Associado - LCL/CCH); Carlos 26 

Enrico Pico Ortiz (Professor Associado - LENEP/CCT); Giovane do Nascimento (Professor 27 

Associado - LEEL/CCH); Marcos Sarmet Moreira de Barros Salomão (Professor Associado - 28 

LCA/CBB); Marco Antonio Rodrigues de Ceia (Professor Associado - LENEP/CCT); 29 

Viatcheslav Ivanovich Priimenko (Professor Titular - LENEP/CCT); Francisco Carlos 30 

Rodrigues de Oliveira (Professor Titular - LSA/CCTA); Hernan Maldonado Vasquez (Professor 31 

Titular - LZNA/CCTA); Marco Antonio Martins (Professor Titular - LSOL/CCTA); Antonio 32 

Carlos da Gama Rodrigues (Professor Titular - LSOL/CCTA); Silvério de Paiva Freitas 33 

(Professor Titular - LFIT/CCTA); Elias Fernandes de Souza (Professor Titular - LEAG/CCTA); 34 

Almy Júnior Cordeiro de Carvalho (Professor Titular - LFIT/CCTA). Passando ao item 2, ficou 35 

definido que a minuta da ata da 359ª reunião será apreciada na próxima reunião. Passando 36 

ao item 3, o Reitor fez os seguintes informes: a cerimônia de colação de grau da UENF 37 

acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de junho; a transmissão do cargo de Reitor ocorrerá, 38 

possivelmente, no dia 1º de julho, às 15 horas, com a presença do Governador; a área 39 

agrícola do Colégio Agrícola Antonio Sarlo deverá ser passada para a UENF; a UENF teve 10 40 

projetos aprovados no Edital FAPERJ direcionado para melhoria da infraestrutura das 41 

Universidades Estaduais, devendo entrar para a UENF entre 5 e 5,5 milhões de reais em 42 

recursos; na próxima segunda-feira, dia 06 de junho, será iniciado o ano letivo de 2011; 43 

deverá ser encaminhado ao Conselho Universitário um Programa de Apoio Técnico, similar 44 

ao TCT da FAPERJ. O Prof. Marco Antonio informou que se reuniu com a Pró-Reitoria de 45 

Graduação (PROGRAD) e com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 46 
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(PROEX) para tratar de recursos gastos com bolsas e o referido saldo. Disse que também se 47 

reunirá com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG). O Prof. Arnoldo 48 

informou que foi discutida no CBB a possibilidade de ampliação do nosso Programa de 49 

Professor Visitante, contemplando Professor Sênior com expertises para áreas estratégicas. 50 

Disse que a bolsa atual se restringe a quem tem nível compatível com o nível 1 do CNPq. O 51 

Reitor disse que o COLAC está discutindo possíveis alterações na atual bolsa, mas considera 52 

que o Professor Visitante tem que ter perfil para colaborar com a UENF. Disse que podemos 53 

discutir nosso Programa de Pós-Doutoramento, podendo ter um Programa Júnior e outro 54 

Sênior. O Prof. Abel disse que esta discussão foi feita quatro anos atrás. Disse que hoje há 55 

pessoas muito bem preparadas na PETROBRAS que poderiam colaborar, mas não possuem 56 

nível 1 do CNPq. O Prof. Arnoldo considerou que o Programa de Professor Visitante abrange 57 

Professor Sênior e a bolsa de Pós-Doc somente os recém formados e, com isso, perdemos 58 

grandes profissionais qualificados que se encontram entre estes dois níveis. O Prof. Amaral 59 

informou que participou de reunião em Brasília no último dia 25 de maio. Disse que foram 60 

concedidas 47 novas bolsas da CAPES, já a partir de junho de 2011. Informou que foi 61 

concedido um adicional de PROAP/2010 e que o PROAP/2011 ainda será liberado e a 62 

liberação não se dará por meio do SICONV. Disse que na visão da CAPES os Programas 63 

com conceitos 3 e 4 precisam ter atenção. Disse que não sabemos até quando a CAPES será 64 

complacente com os Cursos que têm conceito 3 há 3 avaliações. Disse que tem tratado com 65 

os Cursos por meio de reuniões com os Coordenadores, tratando da necessidade de 66 

melhorar os Programas. Informou que o número de bolsas sanduíches deve dobrar até 67 

dezembro. O Sr. Constantino disse que é importante pensarmos o que fazer para 68 

avançarmos nos Programas de conceito 4 e 5 e como agir para ajudar os Programas que 69 

estão com conceito 3. Disse que por mais que haja reuniões com os Coordenadores 70 

precisamos amarrar as sugestões e cobrar retorno. Disse que para a busca de avanço dos 71 

Programas precisamos de recomendações explícitas, para que não fiquemos apenas nos 72 

discursos. O Prof. Amaral disse que cobranças para melhora, principalmente de publicações, 73 

estão sendo feitas por meio de reuniões e envio de documentos aos Coordenadores e 74 

considerou a opção de fórum de pós-graduação uma boa oportunidade. O Prof. Marco 75 

Antonio informou, sobre o Auxílio-Saúde, que foi feito o cálculo do impacto financeiro e o 76 

valor resultante foi alto e sairia de nossa cota de custeio. Disse que está sendo feita 77 

reavaliação do impacto, de forma mais detalhada, pela GRH. Informou que o processo da 78 

correção da tabela salarial já foi protocolado na SECT. Passando ao item 4, o Reitor disse 79 

que se trata de solicitação do Colégio Estadual Rotary para doação de cadeiras. Disse que o 80 

CCH tem cadeiras para doar e que não houve interesse dos outros Centros em receber tais 81 

cadeiras. Solicitou que, além do CCH, se os outros Centros tiverem cadeiras disponíveis para 82 

doação que informem à Reitoria. Colocada em apreciação, foi aprovada a doação das 83 

cadeiras disponibilizadas pelo CCH. Passando ao item 5 da pauta, sobre a Renovação de 84 

Certificado de Licenciamento de produtos controlados junto à Polícia Federal, o Prof. Marco 85 

Antonio disse que este assunto já foi tratado no COLEX e encaminhado documento aos 86 

Diretores de Centro. Disse que nosso certificado junto à Polícia federal, para aquisição de 87 

produtos controlados, vence no dia 23 de junho. Disse que já foi feita a solicitação de 88 

renovação, mas precisamos que os responsáveis de cada Centro atualizem seus mapas. O 89 

Prof. Stumbo informou que está providenciando a atualização no CCT. O Prof. Arnoldo 90 

disse que no CBB está sendo feito um trabalho conjunto com técnicos de cada Laboratório 91 

para resolver as pendências do Centro. O Prof. Marco Antonio informou, em relação ao 92 
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Exército, que precisa de sinalização dos Centros para poder marcar a visita de inspeção. O 93 

Prof. Stumbo disse que o Prof. Marco Antonio pode agendar a inspeção do Exército e que 94 

acompanhará pessoalmente o responsável pela inspeção em todo Campus. Passando ao 95 

item 6 da pauta, o Reitor disse que há demanda da Profª Silvia Regina Ferreira Gonçalves 96 

Pereira para que o Morcegário conste na estrutura administrativa da Universidade, para que 97 

possa fazer a regulamentação do mesmo junto ao IBAMA, mas, para isso, precisa registrá-lo 98 

no Conselho de Veterinária. O Prof. André disse que o Presidente do Conselho informou que 99 

uma ata de reunião legalizando o Morcegário na UENF serviria. Disse que o Morcegário 100 

poderia ser uma unidade do Hospital Veterinário. O Reitor disse que o COLEX poderia definir 101 

o Morcegário como unidade do Hospital Veterinário e o Chefe do Hospital poderia designar o 102 

responsável daquela unidade, que hoje deveria ser a Profª Silvia. O Prof. Maldonado 103 

perguntou se a questão passou no Laboratório. Disse que desconhece este assunto. O Reitor 104 

disse que poderemos encaminhar a solicitação para ser discutida no CCTA. O Prof. André 105 

disse que o Conselho de Veterinária informou que a única unidade da UENF registrada no 106 

mesmo é o Hospital Veterinário. O Prof. Maldonado disse que seria melhor encaminhar a 107 

demanda ao CCTA para que o Centro discuta se o Morcegário será vinculado ao Hospital 108 

Veterinário. O Prof. Arnoldo disse que o SERCAS tem um processo junto ao IBAMA sem fim, 109 

por conta da pendência do terreno onde está instalada a UENF. Disse que se o SERCAS já 110 

tivesse registro no IBAMA o Morcegário poderia ser vinculado a ele. Ficou definido que esta 111 

questão será encaminhada para discussão no CCTA. O Prof. Stumbo informou que o 112 

CCT está com um problema relativo a cargo vago na Coordenação do Programa de Pós-113 

Graduação em Engenharia de Reservatório e de Exploração. Disse que a ASJUR informou 114 

que o prazo para que um Coordenador fique nomeado pró-tempore é somente de 30 dias. O 115 

Reitor solicitou que seja designado pelo Centro um professor para responder pelo Programa, 116 

sem nomeação, até que a eleição seja realizada. Nada mais havendo a tratar, o Reitor 117 

agradeceu a todos e encerrou a reunião às 17 horas e 40 minutos. 118 
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           Prof. Almy Junior Cordeiro de Carvalho      Carlos André Pereira Baptista                                             122 

Reitor                                                     Secretário ad hoc 123 
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